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COMISIA PARLAMENTARĂ DE COOPERARE UE-MOLDOVA

A TREISPREZECEA REUNIUNE

15-16 iunie 2011
BRUXELLES

Copreședinți: dna Monica MACOVEI și dna Corina FUSU

Declarație finală și recomandări
în conformitate cu articolul 89 din Acordul de parteneriat și cooperare

Sub copreședinția dnei Monica Macovei (PPE, România) și a dnei Corina Fusu 
(Partidul Liberal, Republica Moldova), în perioada 15-16 iunie 2011, s-a 
desfășurat la Bruxelles a treisprezecea reuniune a Comisiei parlamentare de 
cooperare UE-Moldova. Comisia a făcut schimb de opinii cu E.S. dna Daniela 
CUJBĂ, ambasador al Republicii Moldova pe lângă UE, în numele Guvernului 
Republicii Moldova, cu dl John KJAER, șef de unitate, SEAE, în numele Uniunii 
Europene, și cu dl Peter VAN DEN HEUVEL, DG Comerț, în numele Comisiei 
Europene.

Comisia parlamentară de cooperare:

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova

1. evidențiază importanța crucială pentru integrarea europeană a reformelor și a dezvoltării 
democratice în curs și susține obiectivul Republicii Moldova, ca stat european, de a 
deveni membră a UE în viitor; invită Comisia Europeană, Consiliul și statele membre ale 
UE să reafirme perspectiva clară a aderării Republicii Moldova la UE în conformitate cu 
articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană; subliniază că această perspectivă 
este un important punct de sprijin în punerea în aplicare a reformelor și un catalizator 
necesar pentru susținerea publică a acestor reforme;

2. salută Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al UE 
pentru afaceri externe și politica de securitate, intitulată „Un răspuns nou în contextul 
schimbărilor din țările vecine”, și, în special, accentuarea clară a diferențierii bazate pe 
meritele individuale ale fiecărui partener și pe principiul „mai mult pentru mai mult”; 
subliniază necesitatea unei abordări echilibrate între dimensiunea estică și cea sudică a 
politicii europene de vecinătate, inclusiv din punct de vedere financiar; consideră că 
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Republica Moldova ar putea beneficia foarte mult de această nouă abordare având în 
vedere hotărârea sa fermă de a progresa pe baza unor măsuri concrete pentru a se asigura 
că reformele sunt durabile și au rezultate tangibile pentru populație; 

3. salută ritmul constant al negocierilor asupra Acordului de asociere încheiat între Uniunea 
Europeană și Republica Moldova; subliniază importanța crucială a principiilor de 
responsabilitate comună și proprietate comună și consideră că noul Acord de asociere va 
crea un cadru politic semnificativ pentru aprofundarea relațiilor, accelerarea asocierii 
politice și promovarea integrării economice între UE și Republica Moldova, prin 
susținerea reformelor politice și socioeconomice și prin facilitarea apropierii față de UE; 
consideră că viitorul Acord de asociere trebuie să menționeze în mod explicit perspectiva 
aderării Republicii Moldova la UE;

4. invită Comisia Europeană și autoritățile Moldovei ca, înainte de sfârșitul anului 2011, să 
finalizeze pregătirile și să lanseze negocierile asupra unui acord de liber schimb complex 
și cuprinzător în cadrul negocierilor curente privind Acordul de asociere; 

5. ia act de recomandările Comisiei Europene, publicate în octombrie 2010 în urma 
misiunii sale de informare din luna iunie 2010, referitoare la reformele-cheie pe care 
Republica Moldova trebuie să le realizeze pentru a începe negocierile privind acordul de 
liber schimb complex și cuprinzător; salută adoptarea fără întârziere a unui plan de 
acțiune pentru abordarea acestor recomandări și încurajează punerea sa completă în 
aplicare pentru a asigura lansarea promptă; în acest scop, îndeamnă Comisia Europeană 
să acorde Republicii Moldova o asistență financiară specială pentru suportarea costurilor 
aferente;

6. subliniază importanța crucială a mobilității persoanelor și salută lansarea dialogului UE-
Moldova privind vizele, la 15 iunie 2010, și a Planului de acțiune al Comisiei Europene 
privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova, la 24 ianuarie 2011; salută 
programul pentru implementarea planului de acțiune adoptat de guvern și invită 
Republica Moldova ca, între timp, să procedeze la adoptarea și punerea în aplicare 
rapidă a legislației necesare; invită Consiliul și Comisia să profite din plin de 
oportunitățile oferite în prezent de Acordul privind acordarea de vize încheiat între UE și
Republica Moldova în vederea unei eficiente puneri în aplicare a acestuia, care ar trebui 
să aibă ca scop facilitarea reală a mobilității cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv 
printr-o bună funcționare a Centrului comun de solicitare a vizelor;

7. îndeamnă UE să facă oferta de liberalizare a regimului de vize adresată Republicii 
Moldova și altor țări din Parteneriatul estic cel puțin la fel de generoasă, dacă nu chiar 
mai generoasă, în privința calendarului și a conținutului, decât cele făcute altor țări 
vecine mai îndepărtate;

8. salută angajamentul clar exprimat de Guvernul Republicii Moldova de a participa pe 
deplin la „Parteneriatul estic” și de a folosi toate oportunitățile oferite de acesta, atât pe 
căi bilaterale, cât și pe căi multilaterale; salută angajamentul până în prezent al 
Guvernului Republicii Moldova de a participa în mod activ la toate forurile 
Parteneriatului estic; salută evaluarea progreselor înregistrate în cadrul Președinției 
maghiare și încurajează viitoarele președinții să continue aceste eforturi; în această 
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privință, se așteaptă ca viitorul summit al Parteneriatului estic de la Varșovia să reafirme 
perspectiva aderării Republicii Moldova la UE în conformitate cu articolul 49 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană; 

9.  salută lansarea la 3 mai 2011 a Adunării Parlamentare EURONEST, care constituie un 
instrument multilateral important pentru consolidarea dialogului interparlamentar dintre 
UE și partenerii săi estici în vederea apropierii lor de UE; felicită Republica Moldova 
pentru nivelul său ridicat de reprezentare și participare la reuniunea constitutivă;

10. salută lansarea dialogului UE-Republica Moldova privind drepturile omului în 
martie 2010 și solicită autorităților Moldovei să urmeze recomandările care decurg din 
acest dialog structurat;

11. salută activitatea Grupului UE de consultanță la nivel înalt pentru Moldova și îl 
îndeamnă la o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European;

12. salută încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Moldova 
privind participarea Republicii Moldova la programele și agențiile comunitare, ca mijloc 
de amplificarea a integrării europene a Republicii Moldova și de promovare a 
contactelor între persoane; 

Evoluțiile pe plan intern în Republica Moldova

13. salută angajamentul proeuropean ferm al Guvernului Republicii Moldova și programul 
cuprinzător de reforme și subliniază importanța punerii în aplicare și consolidării 
reformelor inițiate; solicită acțiuni coordonate din partea UE și a altor furnizori de 
ajutoare pentru a sprijini astfel de reforme;

14. salută rezultatul alegerilor anticipate desfășurate în noiembrie 2010, care au dus la 
configurarea unei alianțe de guvernare proeuropene; ia act de faptul că în Republica 
Moldova au fost organizate trei alegeri parlamentare, chemând la găsirea unei soluții 
politice corespunzătoare; îi invită pe conducătorii Republicii Moldova să facă tot 
posibilul pentru a asigura stabilitatea internă pe termen lung și pentru a încuraja dialogul 
cu toate partidele politice, ca mijloc de a depăși actualul impas constituțional și de a 
evita alegerile parlamentare anticipate; 

15. invită autoritățile judiciare competente să îi aducă în fața justiției pe autorii infracțiunilor 
și încălcărilor grave ale drepturilor omului din timpul revoltelor și protestelor de stradă 
care au urmat alegerilor din 5 aprilie, asigurându-se astfel o anchetă completă, 
transparentă și imparțială; 

16. salută evaluarea pozitivă a alegerilor parlamentare din noiembrie 2010 efectuată de 
Misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR și își exprimă speranța că 
alegerile locale din iunie 2011 vor indica progrese suplimentare în asigurarea respectării 
standardelor internaționale; 
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17. salută ratificarea de către Republica Moldova a Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale, precum și a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

18. evidențiază eforturile autorităților moldovene de a îndruma economia pe calea reformei 
și salută adoptarea, în martie 2010, a documentului „Rethink Moldova” („Regândirea 
Moldovei”), care stabilește un program de reformă structurală cuprinzătoare pe termen 
mediu; invită Comisia să ajute Republica Moldova în acest sens, atât din punct de vedere 
financiar, cât și cu toate cunoștințele necesare;

19. insistă asupra necesității de a continua reforma și armonizarea cu normele UE în sectorul 
energetic; consideră că securitatea energetică a Republicii Moldova este de o importanță 
crucială și ar trebui să beneficieze de asistență și sprijin corespunzătoare din partea 
Uniunii Europene; 

20. subliniază necesitatea ca Guvernul Republicii Moldova să acorde o atenție sporită 
situației celor mai defavorizate categorii sociale din țară și să ia măsuri urgente de 
combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, precum și să reducă disparitățile regionale 
existente în accesul la locurile de muncă și la resursele sociale și economice la nivel 
local; consideră că asistența UE pentru Republica Moldova ar trebui să reflecte mai bine 
această realitate și că programele sale ar trebui să fie reorientate în consecință;

21. subliniază importanța consolidării statului de drept și a punerii în aplicare pe deplin a 
reformei sistemului judiciar, consolidării luptei împotriva criminalității organizate și a 
corupției, unde s-au înregistrat doar mici progrese; constată că, în conformitate cu 
Raportul de țară, principala provocare pentru reformarea sistemului de justiție este 
reprezentată de resursele disponibile limitate; invită UE să ofere asistență cu prioritate în 
acest domeniu; 

22. invită autoritățile moldovene să continue reforma și modernizarea administrației publice 
pentru a asigura o bună guvernanță, precum și distribuirea echitabilă a mijloacelor 
financiare și gestionarea corespunzătoare a acestora de către autoritățile locale în vederea 
unei dezvoltări echitabile pe întreg teritoriul țării și a consolidării democrației la nivel 
local;

23. subliniază importanța pluralismului în creștere în Republica Moldova și invită 
autoritățile să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale omului și să abordeze 
problemele sistemice observate în deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului;

24. încurajează Republica Moldova să adopte o legislație cuprinzătoare și eficientă de 
combatere a discriminării, în conformitate cu acquis-ul Uniunii și în spiritul acestuia;

25. insistă în fața autorităților moldovene asupra necesității de a liberaliza serviciile de 
navigație aeriană, lucru care ar avea un impact deosebit asupra mobilității cetățenilor din 
această țară; 

Cooperarea regională
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26.  salută includerea Republicii Moldova în Strategia UE pentru regiunea Dunării, 
prezentată la 9 decembrie 2010; consideră că strategia va permite o mai bună coordonare 
a acțiunilor în fața provocărilor comune și va favoriza în continuare cooperarea regională 
și integrarea europeană; subliniază, de asemenea, importanța cooperării regionale în 
regiunea Mării Negre și are încredere în participarea activă a Republicii Moldova la 
politicile și programele UE din acest spațiu, inclusiv în cadrul unei eventuale Strategii a 
UE pentru Marea Neagră;

27. este încredințat că autoritățile moldovene vor face tot posibilul pentru a păstra și 
îmbunătăți relațiile cu țările vecine, la est și la vest, în conformitate cu principiile 
dreptului internațional; salută participarea activă a Republicii Moldova în cadrul tuturor 
organizațiilor înființate pentru cooperarea regională în Europa Centrală și de Sud-Est; 

Despre regiunea transnistriană

28.  salută angajamentul neîntrerupt al autorităților moldovene de a găsi o soluție la situația 
din regiunea transnistriană prin mijloace pașnice, în formatul „5+2”, în conformitate cu 
principiile respectului pentru integritatea teritorială, independenței și suveranității 
Republicii Moldova; salută inițiativa reluării oficiale a discuțiilor de tip „5 +2” în 
speranța că vor servi ca un important pas înainte; 

29. consideră că retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul suveran al Republicii 
Moldova, în conformitate cu obligația asumată de Federația Rusă la summitul OSCE de 
la Istanbul din 1999, va deschide perspective clare de soluționare a problemei 
transnistriene;

30. ia act de încetarea mandatului Reprezentantului Special al UE pentru Republica 
Moldova la 28 martie 2011, luând în considerare promovarea Delegației UE în 
Republica Moldova; cu toate acestea, îndeamnă UE să se asigure că există resurse 
suficiente pentru îndeplinirea rolului său proactiv în negocieri și să aibă în vedere 
implicarea sa mai puternică și directă în soluționarea politică a conflictului transnistrian;

31.  subliniază necesitatea unei cooperări active și constructive între autoritățile Republicii 
Moldova și societatea civilă și locuitorii de pe malul stâng al Nistrului în ceea ce privește 
măsurile fundamentale de consolidare a încrederii; 

32.  subliniază nevoia unei cooperări active și constructive între cele două părți privind 
măsurile-cheie de construire a încrederii, cum ar fi cele prevăzute în sectorul 
transporturilor;

33.  salută activitatea desfășurată de misiunea EUBAM și înființarea unui birou la Chișinău; 
încurajează sprijinul permanent pentru demarcarea întregii frontiere moldo-ucrainene; 

*************

34. consideră că, având în vedere progresele actuale realizate, precum și interesul consolidat 
într-un dialog parlamentar statornic de bună calitate, frecvența reuniunilor Comisiei 
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parlamentare de cooperare ar trebui să crească, trecând de la una la două reuniuni anuale, 
astfel cum este deja cazul cu unele țări din Parteneriatul estic.
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